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karaj gesamideanoj, 

de la 18-a ĝis la 23-a de Julio 1999 la TE- 
VA-anoj renkontiĝas kaj kunvenas en Widnau, 
Svislando, kadre de la 7-a Eŭropa Vegetarana 
Kongreso. Widnau estas bela urbeto en natura, 
malstreĉa etoso, kaj la kongresa programo estas 
riĉa je tre interesaj temoj pri sano, vegetarana 
vivmaniero kaj best-protektado. 

Novaj burĝonoj el bonaj semoj estas ekflo- 
rantaj en diversaj landoj, malgraŭ tio ke malpa- 
caj fortaj ventoj penas fortranĉi ilin kaj ĉiujn 
pacajn agadojn en la mondo. Sed ni semas, ni 
semas konstante, ĉar ni kredas ke la ordono 
"mortigu" ne trovas pravecon en la homa agado. 

La homo de la tria jarmilo estas la "Homo 
Frater' (Homo-Frato). La Homo-Frato, sen armiloj 
en siaj manoj sed per la forto de la vero, po- 
stulas siajn rajtojn, kaj li montras al ni la sen- 
sencaĵon batali armitaj unu kontraŭ la alia kaj 
mortigi por superregi. 

La Homo-Frato estas frato al homo kaj al la 
Naturo. Ni ĉiuj estas filoj de la Patrino-Tero, kaj 
ni ĉiuj bezonas unu la alian, ne por superregi 
egoisme sed por respekti unu la alian: eble en 
tiu ĉi frata rilato troviĝas la solvo al multaj 
surteraj problemoj. 

ĉiam antaŭen! 
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LA. JESENOJ 

La skao rulaĵoj de Kumrano, 
biblioteko en la dezerto 

Parolmulton oni faris, kiam neatendita 
malkovro okazis en la jaro 1947 en 
dezerta, sabla, roka Kumrano (Qumran), 

Qĉe la Morta Maro.       

   

Pe )Juna beduena paŝtisto, serĉante kapron 
jel sia grego, kiu perdiĝis, suprenirante 

TIBERIAD, rokojn, vidis strangan truon “Ero. en 
LAGOC Ĉia fronto de krutaĵo. Li prenis ŝtonon, 

;kaj li ĵetis ĝin enen, sed anstataŭ aŭdi     AS obtuzan baton kontraŭ natura loko aŭ 
3a solida roko, li aŭdis metalan sonon de 

argilaĵo. Pliajn ŝtonojn li enĵetis enen, 
—= kaj li ricevis la saman sonon, kvazaŭ 

Re ke ŝtonoj frapas ion, kaj falas inter 
= potrompaĵoj. 
„~e, La junulo miregis. Li decidis grimpi ĝis 

TR Ŝi la truo, kaj tra ĝi li penis ekvidi en la 
= internon de la loko sur la planko, aĵojn 
~= kun rompitaj pecoj disŝutitaj apude. Tio 
so vekis ĉe li fortan scivolecon. La sekvan 

ES tagon li reiris al la loko kun amiko, kaj 
ĴERUSALEMO ii eniris tra la malgranda truo en la 

groton. Je sia granda surprizo ili ekvidis 
o punajn larĝkolajn cilindrajn vazojn kun 

-) kovriloj, starantajn vice. Forpreninte la 
KUMRANO [E kovrilojn, ili malkovris en la vazoj E= 

Sj gamenajn skrib-rulaĵojn volvitajn en feloj 
j teksaĵoj Sendube oni kaŝis la ru- 

laĵojn tie, sed kiu, kial, kaj kion enhavis 
tiuj skribaĵoj? El tiu momento, kaj el tiu 
groto, komenciĝas la historio de la skrib- 
rulaĵoj de Kumrano: de tiuj antikvaj do- 

kumentoj deponitaj al la silento, kiuj re- 
stis kaŝitaj dum 2000 jaroj; de tiu biblio- 
teko en la dezerto, kiu estas redonanta 
al la mondo per siaj skrib-rulaĵoj, ne- 
tuŝitajn historiajn kaj religiajn tekstojn; 
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de tiuj tekstoj, kaŝitaj tie de la Esenoj, 
kiuj subite kaj neatendite komencis pa- 

roli, kiel antikvaj profetoj. 

La Esenoj en Kumrano 

La origino de la Esenoj perdiĝas en 

malproksimaj tempoj. Ili lasis spurojn en 

la antikva Egipto, kaj en aliaj landoj. En 

Kumrano vivis ĉirkaŭ 200 Esenoj de la 

dua jarcento a.K. ĝis la unua p.K. Pri 

ilia vivmaniero atestas ne nur la biblio- 

teko en la dezerto, sed ankaŭ inter 

aliaj, la samtempaj historiisto Flavio Jo- 

zefo (Flavius Josephus), la natur-sciencisto 

Plinio la Maljuna (Gaius Plinium), kaj 

Aleksandria Filono (Philon Alexandrino). 

Plinio priskribis ilin kiel "raso en si 

mem, pli rimarkinda ol ĉiuj aliaj en tiu 

ĉi mondo". Laŭ Jozefo, ilian vivmanieron 

kaj principojn sekvis Pitagoristoj kaj 

Stoikistoj. Ĉiuj samtempaj aŭtoroj asertas 

ke ili ne estis sekto de metafizikaj 

spekulacintoj, sed ago-homoj, kiuj metis 

en praktikon siajn religiajn, moralajn, so- 

ciajn kaj sciencajn konceptojn. Ili asertas 

ke la Esenoj sin nutris per fruktoj, ve- 

getaĵoj, semoj, kaj ne per viando. lli ne 

aris oferadojn al diaĵo. Ili amis melo- 

diajn muzikon, korpajn ekzercojn kaj 

dancojn. 

  

Flavio Jozefo en la komunumo de la 

Esenoj 

Flavio Jozefo vivis tri jarojn en la ko- 

munumo de la Esenoj en Kumrano, 

kaj li atestas en sia verko "Juda Milito" 

k 
- ili helpas unu la alian, sed neniu el ili 

havas servistojn, ĉar ili kredas ke oni 

ne devas esti servisto al aliulo; 

- ĉiuj kondutas laŭ la sama, simpla, la- 

borema, sobra, vivmaniero; 
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- kompare kun aliaj homoj, ili estas pli moralaj; 

- ili ne rifuzas edzecon; kelkaj el ili geedziĝas, ĉar ili konscias ke 

edzeco estas necesa por multobligi homaron; la plimulto el ili 

elektas ĉastecon; 

- ili ne loĝas en urboj, tamen en urboj estas domoj, kie ili povas 

loĝi, kiam ili vojaĝas, kaj tie ili trovas tion, kion ili bezonas; 

- ili uzas vestojn ĝis eluziĝo; 

- riĉeco ilin ne interesas; neniu havas pli ol sufiĉa kvanto, kaj ne- 

niu estas en sufero pro manko de io; 

- neniu aĉetas de la alia aŭ vendas aĵojn; oni donacas kaj ricevas 

de la alia tion, kion oni bezonas; 

la Pliaĝa elektas la laboron en kiu ĉiu estas lerta; 

antaŭ la leviĝo de la suno, ili ne parolas pri surteraj aferoj, kaj 

ili komencas la tagon per preĝo; 

- ili komencas labori frumatene kaj post kvin horoj ili haltas; kune 

kun ĉiuj aliaj ili sin banas kaj poste ili surmetas linaĵan, blankan 

veston; tute puraj kaj en silento ili eniras en la manĝoĉambron 

kun la sama respektego kun kiu ili eniras templon; en silento 

kaj kviete ĉiu sidiĝas sur sia loko; la bakisto donas al ĉiu unu 

panon; la kuiristo metas teleron kun la manĝaĵo antaŭ ĉiu kun- 

manĝanto; tiam religiulo prezentas por la partopreno de ĉiuj 

komunan preĝon; neniu manĝas sen antaŭa preĝo; post manĝo 

la religiulo denove prezentas por la partopreno de ĉiuj komunan 

reĝon, kaj ĉiuj kantas laŭdan himnon; tiele ili dankas kaj antaŭ 

j post manĝo la Donanton de ĉiu bono; ili formetas poste sian 

blankan veston, kiun ili konsideras sanktan; 

ili reiras al laboro, kiu daŭras ĝis la suno subiras, kaj poste ili 

havas sobran vespermanĝon je la kutimaj ritoj; 

nek bruo nek disputoj malpacigas la domon; ili parolas laŭvice, 

mallaŭte, kaj tio ŝajnas stranga al tiu, kiu ne estas al tio kuti- 

minta; 
- "jes" kaj "ne" estas deviga kiel la plej sankta ĵuro; pro tio ili ne 

ĵuras, ekcepte je la ĵura enlaso, kiam ili estas akceptataj kiel 

efektivaj membroj en la komunumo; laŭ ili, homo kies vorto ne 

estas sufiĉa sen ĵuro, perdas estimon inter siaj civitanoj; 

- studo de antikvaj tekstoj estas daŭra; ili lernas la resanigan ar- 

ton, kiu plifortigas la korpon kaj la spiriton; ili estas spertuloj pri 

sanigaj herboj kaj plantoj por homoj kaj bestoj. 

Glavo pli akra ol fero, la vorto de vero 

Ĝenerale la Esenoj iĝas tre maljunaj kaj - pludiras Flavio Jozefo 

en sia verko - mi mem konas plurajn, kiuj atingis eksterordina- 

ran maljunencon. Mi suposas ke tio ependas de ilia sobra, labo- 
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ra vivo kaj de severa reguleco. Ilia kuraĝo kaj neordinara 

trankvileco ne estas ĝenata de la plej gravaj katastrofoj, malfe- 
liĉoj aŭ ĉagrenoj. Ili eltenas suferadon kaj dolorojn kun grandega 

kvieteco kaj mensa forto Dum la Romia milito ili vere estis 

submetitaj al gravaj katastrofoj kaj suferoj. Ĉiuj formoj de sufe- 
rado estis elpensitaj kaj uzitaj por neiigi ilian kredon, por moki 

ilian Leĝ-Donanton. Ĉiuj tiuj penoj estis vanaj. Neskueblaj je siaj 

decidoj, ili suferis tiujn ĉi turmentojn silente kaj per granda rezi- 

sto. Multaj el ili dum sia suferado riproĉis siajn malamikojn per 
glavo pli akra ol fero, per la vorto de vero. 

Ili evitas malvirton 

lli kredas ke dum la monda vivo la spirito estas ĉenita al la 

korpo kiel kaptito en sia malliberejo, kaj kiam tiuj ĉi ĉenoj kre- 
vas pro eluziĝo kaj kadukiĝo, tiam la spirito estas liberigita je sia 
korpa malliberejo. Ili subtenas la doktrinon pri senmorteco de 

animo; ili akcelas kaj instigas virtan vivon kaj evitas malvirton. 
Pluraj Esenoj estis Proletoj, Iliaj antaŭsignoj preskaŭ ĉiam iĝis ve- 

raj, kaj tio pli grandigis la estimon, kiun ili ricevis kiel sanktuloj 
kaj profetoj. 

  
Restaĵoj de la Esena vivejo en Kumurano ĉe la Morta Maro 
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IT I 

Travivaĵo el Bulgario 

KIEL KAPRIDO DIREKTIS NIN AL 

SENSANGA NUTRADO 

Antaŭ kelkaj jaroj mia konato, kiu loĝis en proksima montvi- 

laĝo, diris al mi ke pro la morto de sia patro, li devas likvidi la 

gregon de kaproj, kiu apartenis al lia patro, ĉar li ne plu povas bre- 

di, kaj ke li deziras doni al mi freŝan viandon de buĉita kaprido. Mi 

estis okupita, kaj pro tio al li iris mia edzino. Ĉar mia konato ne 

estis certa pri mia alveno, la kaprido ne estis anticipe buĉita, kaj mia 

edzino devis atendi. Ŝi atendis sidante en korto inter la kapridoj, kiuj 

saltis, kuris, ludis ĉirkaŭturnis al mia edzino, kaj ĝi kun apenaŭ ri- 

markebla rideto, komencis leki ŝian manon kvazaŭ ĝi volus kisi ŝin. 

Reciproke mia edzino delikate ekkaresis la kaprideton kaj eksentis ĝin 

kiel ĝi estus ŝia infaneto. Unuafoje en sia tuta vivo ŝi renkontis tiel 

ĉarman besteton, kaj spertis tiun aman senton. 

Tiumomente la buĉisto turnis al Ivanka, mia edzino. - Tiu ĉi 

kaprido aprobas ke vi preferas ĝin, ĝi eĉ ekamikiĝis kun vi, kaj pro 

tio mi buĉos ĝin por vi -. Antaŭ ol mia edzino povis diri vorton, la 

buĉisto kaptis la kaprideton. Mia edzino ektremis. Tuj ŝi turnis sin 

alidirekten. Ŝi aŭdis nur korŝirantan kapridan voĉon, kiu ŝajnis al ŝi 

deziris diri - Onklino Ivanka, kial dum vi karesas kaj ĝojigas min, 

samtempe vi permesas mian buĉadon? Ĉu tio estas la signifo de ho- 

l ma hipokritado? Ĉu vi, tiel agrabla, milda, amema virino, verŝajne 

patrino, estas kapabla voli mian morton? Ĉu vi manĝos mian korpon, 

kiun vi karesis per via mano nur antaŭ kelkaj momentoj? - 

Ivanka plu nek rigardis la buĉiston, nek interparolis kun li. Kiam li 

diris - Ĉio estas preta -, ŝi larmante pagis, prenis la sakon kun la ka- 

prideta korpo kaj foriris Dum aŭtobusa veturado ŝi senĉese plora- 

dis pro la kaprideto kaj pro sia peko antaŭ la Kreinto de ĉiuj estaĵoj. 

Revenante hejmen, ŝi estis malĝoja kaj silenta. Kiam ŝi atingis la 

sojlon de la domo, ŝi deklaris: - Ivan, mi ne manĝos eĉ peceton de 

tiu ĉi kaprideto. Neniam mi forgesos tiun malgrandan, belegan, mil- 

dan, sendefendan estulon naskitan por vivi, ne por esti buĉata kaj 

manĝata de homoj. Ĉu ni homoj ne estas la plej saĝaj surteraj estu- 
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loj? Kaj kiu donas al ni la rajton agi tiamaniere? La Tero estas plen- 
plena je manĝaĵoj -. Dirite, farite Mia edzino ne kuiris la kapri- 
detviandon. Ĝin ni donacis al nia parenco, sen klarigi la motivon. 

Paŝon post paŝo, iompostiome, nia familio malkutimiĝis manĝi 
viandon, kaj estas vere, kiel oni diras, ke la plej multo de la tabloj 
restus sen viando, se la mastrino de la domo devus mem mortigi la 
beston. 

Ivan Trifonov Minĉev 
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E 

bongustaĵoj 

el la kuirejo 
de Norina Barelli 

Kikero-Kaĉo (v)" 

por 4 personoj 

250 g da sekaj kikeroj petroselo 
1 citrono olivoleo 
3 ajleroj salo 

Elektu sekajn molajn kikerojn je lastatempa rikolto. Bone lavu ili kaj 

lasu ili trempi en malvarma akvo 24 horojn. Kribru. Ĵetu ilin en bo- 

lantan akvon kaj boligu ilin 10 minutojn, kaj poste senhaŭtigu ilin. 

Daŭrigu boladon de senhaŭtigitaj kikeroj je alta fajro dum la unuaj 5 

minutoj, kaj je malalta fajro ĝis ili estas molaj. Aldonu salon. Preparu 

saŭcon: haketu ajlon kaj manplenon da petroselo, kaj miksu kun. ci- 
tronsuko, salo kaj oleo. Kiam kikeroj estas pretaj, premu ilin per li- 

gna kulero ĝis vi ricevas kaĉon. Bone miksu saŭcon kun kaĉo. Sur la 
centron metu kelkan folion de petroselo, kaj ĉirkaŭen duontranĉaĵojn 

de citrono. 

Sojfabaĵo (v)" 

por 4 personoj 

4 plenmanoj da soijfabaĵo vegetaĵa buljono 
(aŭĉetebla sekisita kubetforme) oleo 

2 cepoj kapsiketo pulvorigita 

4 terpomoj salo 
tomatkaĉo 

Fritetu en oleo cepojn trancitaj maldike, ĝis ili estas tute velkaj. 

Aparte bolkuiru sojfabaĵon en vegetaĵa buljono; kribru ĝin; subrostu 

ĝin kun abunda tomatkaĉo kaj salu. Tranĉu ere terpomojn kaj aldonu 
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ilin al la tuto; kovru ilin per vegetaĵa buljono, kaj kompletigu kuiron. 
Je la lasta momento aldonu iomete da kapsiketo. 

Melongenoj laŭ marista gusto (v)” 

por 4 personoj 

4 melongenoj pinĉaĵo da timiano 
2 ajleroj oleo 

ruĝa kapsiketo vinagro 
1 tekulero da origano salo 

Senpintigu melongenojn, lavu ilin, kaj vaporkuiru ilin 10 minutojn. 
Tranĉu ilin laŭ la longo kaj metu ilin en fajencan aŭ vitran ujon. En 
profunda telero kirlu 2 aŭ 3 supkulerojn da vinagro kun iomete de 
salo; aldonu ajlerojn tranĉitaj aŭ fadenitaj, kaj haketitan patreoselon, 
timianon, kapsiketon, origanon, kaj oleon. Bone miksu per forketo kaj 
surverŝu la saŭcon sur la melongenojn. Lasu ke ili trempiĝu dum la 
tuta tago, antaŭ surtabligi ilin. 

Brokoloj kun pastaĵo (v)" 

brokoloj 
ia ajn pastaĵo olivoleo 

Elektu freŝajn, bele verdkolorajn brokolojn kun fermitaj floroj, firmaj 
tigoj kaj molaj folioj. Lavu brokolojn. Fortranĉu grandajn foliojn. En 
saman poton, metu samtempe, kiam akvo bolas, kaj brokolojn kaj pa- 
staĵon. Kiam la tuto estas kuirita (ĉ. 20 min.), forverŝu akvon, kaj 
metu brokolojn kun pastaĵo en taŭgan pladon, aldonu oleon kaj mik- 
su. Se vi ŝatas la guston, uzu oleon, en kiu vi lasis trempi kapsiketon 
kaj ajlon. 

Artiŝoka haketaĵo (v)" 

artiŝokoj olivoleo 
petroselo citronoj 
rostpantranĉoj salo 
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El freŝaj, junaj kaj molaj artiŝokoj eltranĉu parton kiu estas mangebla 

kaj tuj, por eviti oksidiĝon, trempu ili dum kelkaj minutoj en akvo 

kun citrono. Haketu ilin tre maldike, kaj aldonu haketitan petroselon, 

oleon, salon kaj raspitan panon. Miksu per ligna kulero. Per tiu ĉi 

bongusta kaj bonodora haketaĵo ŝmiru rostpantranĉojn. 

Terpomoj laŭ la kamparano (v)” 

por 4 personoj 

6 terpomoj petroselo 

t malgranda tomato ruĝa kapsiketo 

1 ajlero oleo 

plenmano da sekigitaj fungoj 

Lasu trempi en varmeta akvo plenmanon da sekigitaj fungoj 20 mi- 

nutojn. Vaporkuiru terpomojn. Laus terpomojn malvarmiĝi; senŝeligu 

ilin kaj tranĉu ilin ronde. En kaserolon metu 2 supkulerojn da oleo 

kaj fritetu en ĝi tranĉitan ajlon. Aldonu terpomojn, fungojn, pecetigi- 

tan tomaton, iomete da kapsiketo, salon kaj hakitan petroselon. Mik- 

su. 

Rizo laŭ orienta gusto (v)“ 

por 4 personoj 

350 g da rizo 50 g da vegetaĵa margarino 

50 g da migdaloj ruĝa kapsiketo 

1 poreo salo 

2 ripoj de celerio 

Boligu rizon en salita akvo. Kribru ĝin kaj metu ĝin en bovlon. Lavu 

bone kaj distraĉu poreon kaj ripojn de celerio. Metu poreon kaj cele- 

rion kun margarino en apartan kaserolon, kaj kuiru la tuton ĝis 

konsumiĝo. Aldonu muelitajn migdalojn, kaj miksu dum kelkaj minu- 

toj. Almetu rizon, iomete da kapsiketo, salon, kaj tuj servu. 
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Kolora rizbakaĵo (I/o/v)" 

por 4 personoj 

300 g da senbranigita rizo 2 supkuleroj da kaporeroj 
4 flavaj kapsikoj kapsiketo ruĝa 
4 maturaj tomatoj malgrandaj 4. folioj de freŝa bazilio 
2 "mocareloj" (freŝa fromaĝo) origano 
2 cepoj Parma fromaĝo 
1 ajlero olivoleo 

100 g da nigraj olivoj 

Kuiru rizon. Sensemigu kaj sentigetigu kapsikojn, kaj tranĉu ilin je 
grandaj pecoj. Tranĉu maldike ajlon kaj cepojn. Metu poton sur 
fajon kun 2 supkuleroj da oleo, cepo, ajlo kaj post kelka minuto 
aldonu kapsikojn. Miksu dum kelka minuto je gajeta fajro; malaltu 
fajron, kovru per kovrilo kaj stufu 10 minutojn. Aldonu senŝeligitajn 
tomatojn premitaj per forketo, kaj daŭrigu la kuiradon 10 minutojn. 
Lavu bone la kaporerojn kaj aldonu ilin kun senkernigitaj olivoj, salo 
kaj kapsiketo. Aparte lasu por garnado kelkan tranĉaĵon de kapsiko, 
mocarelan fromaĝon, olivojn kaj 2 foliojn de bazilio. En fornotaŭgan 
ujon metu tavolon da rizo, kovru ĝin per tranĉaĵoj de mocarela fro- 
maĝo, kapsikoj, bazilio pecigita kaj per la preparitaj ingrediencoj. 
Daŭrigu alternante rizon kun ingrediencoj kaj finante per rizo sur 
kiun vi metos raspitan Parman fromaĝon. Kolore garnu la tuton per 
flavaj pecetoj de kapsiko sur blankaj traĉaĵoj de mocarela fromaĝo, 
nigraj olivoj kaj centre folioj de bazilio. Metu en varman fornon dum 
15 minutoj je mezalta varmeco. 

Jen tipa plado tre populara en Triesto (Trieste), Italio, kiu en la loka dialekto 
oni nomas "foki de suzini". En E-o ne ekzistas la somo "H', kiu estas elparo- 
lata kiel en la Hispanaj vortoj "Espafia" aŭ "nifo". "Noki" havas formon de 
buletoj, kaj "suzini" signifas prunojn. 

"Noki de suzini" (/o/v)”” 

1 kg da terpomoj farunaj 1 supkulero da olivoleo 
500 g da freŝaj prunoj vegetaĵa margarino 
250 g da faruno raspita pano 

1 OVO cinamo 
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Bolkuiru terpomojn. Per terpompremilo premu ilin. Kiam ili estas 
ankoraŭ varmaj, almetu ovon, oleon, salon kaj tiom da faruno, kiom 
necesas por ĝuste densa pasto. Knedu. Faru platajn disketojn (5 cen- 
timetrojn en diametro), kaj en la centro de ĉiu disketo metu 1 sen- 

kernikitan prunon, kiu estos volvita kaj fermita per pasto buletforme. 
Ĵetu ilin iom post iom en abundan bolantan akvon. Tuj forprenu 
tiujn, kiuj ekflosas surakve. Aranĝu ilin sur plado, kaj surmetu sur la 
tutan surfacon de la buletoj varman margarinon orkolorigita en la 
sama pato kun 1 plenmano da raspita pano kaj iomete da cinamo. 

el la kuirejo 
de Filomena Canzano 

Frititaj artiŝokoj (v)” 

Lavu artiŝokojn kaj fortranĉu malmolajn foliajn partojn. Tranĉu ilin 
kvarone. Aldonu salon, olivoleon kaj citronsukon. Preparu molan pa- 
ston kun akvo kaj faruno. Metu tranĉitajn artiŝojn en paston, turnu 
ilin, kaj fritu. 

Melongenaj ŝipetoj (l/0/v)““ 

Necesas melongenoj longaj kaj malgrandaj. Tranĉu ilin duone laŭ 
longo (se ili estas tro longaj tranĉu ilin ankaŭ verticale). Forprenu 
pulpon el melongenoj sen tuŝi ŝelon kaj metu ĝin en ujon, tegu ĝin 
kun tomata saŭco (kuirita aŭ ne kuirita) kun olivoleo kaj salo. Baku. 
Kiam ili estas kuiritaj, surmetu pecon da fromaĝo "mocarela" aŭ alian 
freŝan fromaĝon. Baku ankoraŭ iomete. 

Suy : vegetaĵa nutraĵo 
“» Vo/v : lakto-ovo kaj vegetaĵ-nutraĵo 
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... kio estas la homo sen bestoj? 

Se la bestoj malaperus, la homo mortus 

pro granda soleco de la spirito. 

Kio okazas al la bestoj, 

tio baldaŭ okazos al la homo. 

Ĉiuj aĵoj rilatas inter si. 

Instruu al viaj infanoj, 

kion ni ĉiam instruis al la niaj: 

la Tero estas nia Patrino. 

Ĉio, kio okazas al la Tero, 

tio okazos al la idoj de la homo; 

la homo apartenas al la Tero. 

La bonodoraj floroj estas niaj fratinoj; 

la cervo, ĉevalo, granda aglo estas niaj fratoj. 

La rokaj krestoj, la varmo de la poneo, 

kaj la homo: 

ĉiuj apartenas al la sama familio: 

ĉiuj devenas de la sama spiro... 

Ĉefo Seattle, el la Amerika 
ruĝhaŭta tribo Duwamish   
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Moroj en perspektivo 

LA RIEEVOLUCIO DE LA PARDONO 
EN LA NUNTEMPA SOCIO 

"Estas tiom da beleco en tio, kio naskiĝas, en tio, kio komenciĝas", 
skribas Rainer Maria Rilke al juna poeto. Kaj Hannah Arendt en. sia 
verko "Vita Activa" (Aktiva Vivo) asertas ke se ĉiuj homoj devas 
morti, ili ne naskiĝis por morti, sed por komenci. Hannah Arendt 
(Hannover 1906 - New York 1975) studis filozofion, teologion, filolo- 
gion, kaj en sia esploro ŝi alfrontas la temon pri pardono, kaj 
profundigas la liberan, revolucian rolon, kiu ĉirkaŭvolvas en si la 
individuon kaj la socion. 

La apero de la libereco 

Hannah Arendt volas kapti la korbatantan travivaĵon de la homa 
agado je ĝia mema radiko, en ia naskiĝa stato, en ĝia origina 
dinamismo, te. en la momento kiam ĝi ekaperas, efektiviĝas kaj 
triumfas super ĉiuj kontrastaj fortoj en la mondo. Malsame je la 
venĝo, kiu estas la natura, aŭtomata reago al transpaŝo kaj al 
ofendo, kaj povas esti antaŭvidita kaj ankaŭ prikalkulita, la ago de 
pardono ne povas esti prikalkulita ĝi estas malfermo, Kutim- 
interrompo, neatendita reago; ĝi havas en si mem - kvankam ĝi 
estas reago - originan agad-karakteron; ĝi estas nova, freŝa, krea 
ago, kiu ne nur reagas, sed subite ekagas; ĝi estas tio, kio liberi- 
pe la homon de la venĝoĉeno de la nerepacigebla aŭtomatismo: 

aj tio estas libereco. 

La homo estas libereco 

Kiel novnaskita en tiu ĉi mondo, la homido estas komenco, kiu 
poste povos Pe iniciaton: tiusence li mem estas libereco; libereco 
seo la karakterizo de lia ekzistado, kiu evidentiĝas nur per lia 
agado. 

istoriaj kaj individuaj procedoj estas daŭre PRO kaj ĉesigataj 
per la agado de la homo, kiu per sia iniciato modifas, rompas si- 
tuaciojn, kaj donas alian vojon al la eventoj. 

Ĉu la homo havas agad-liberecon en la aktuala socio? 

Nuntempaj demokratioj donas povon al la popoloj, kaj ofte sam- 
tempe ili detruas la rimedojn per kiuj la popolo 14) la agi civitane 
kaj la socio iĝas kampo, kie oni oportunisme kultivas malamon 
kontraŭ novaj kaj malnovaj malamikoj, kaj kie la kulpoj de la pa- 
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troj, veraj aŭ supozataj, pendas kiel glavo de Damoklo super la 
kapo de ĉiu nova generacio. 
La principo de la pardono ne trovas lokon en la fundamento de 
la jura ordigo. Tamen la organizado de la socia bonstato ne povas 
sin abstrakti de la socia konkordo kaj de la etika ordigo, se ĝi 
volas eviti institucian malordon kaj sociajn kontestadojn. Se oni 
metas la socian bonstaton je la ekskluziva dependo de ekonomia 
interpretado de la Historio, senigante la homon - kiu determinas 
la ekvilibron en ĝi -, de aliaj valoroj tee. vero, devo, honesteco en 
rilato al la aliulo kaj respekto al li, oni degenerigas la publikan 
bonstaton kaj portas i homon al mensa malorganizado, al morala 
degeneriĝo, al socia izoleco, kaj al kompleta malestimo de la 
estaĵo. 

Valoro de la laboro 

En la aktuala ekonomia sistemo la etika disciplino perdas valoron; 
la libereco de la homo koncernas nur la produktadon de konsum- 
varoj, kiu senigas la laboron de iu ajn merito. La laboro celas nur 
la gon ĝi estas senigita de sia vera digno, de sia krea rolo. 
Utilo sin ligas al sklaveco, ĝi deprenas valoron de la vivado, kaj 
ĉiun sencon de libereco. 

"Panem et circenses" 

La homo estas sklava de malvera libereco, kiu instigas lin nur al 
plezuro, arbitro kaj konsumado. Kiel en la antikvaj tempoj de la 
dekadenca Roma imperio, la popolo restadis trankvile ndierenta 
antaŭ Huj malvirtaj moroj, kondice ke ili havos panon kaj ludojn 
('panem et circenses"), same estas la dekadenco de la aktualaj insti- 
tucioj. 

Socio ne estas mortinta naturo 

Renoviĝo, kiu alkonduku al unuiĝanta ponto inter etiko, socio kaj 
ekonomio ŝajnas neebla. Tamen socio ne estas mortinta naturo. La 
homaj rilatoj estas ĉiam en konstanta, evolua procedo kaj meta- 
morfozo. Kiam la historia kaj socia sceno montras procedojn kata- 
strofajn kaj neinversigeblajn, tiam oni devas esperi en tiu agado 
plenumita en libereco, en la evento de renoviĝo, kaj eĉ en la re- 
volucia ago de la pardono. Inter estinteco kaj estonteco estas ko- 
menco kaj sekva ebleco ke la homo povas renoviĝi. Ricevinte la 
duoblan donacon de vera libereco kaj de ago, la homo povas 
pardoni, ĉesigi, devojigi procedon, kaj tiele fondi sian novan, pro- 
pran realaĵon. 
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Lingva Angulo 

ĈU VI HAVAS DUBON? 

Ni deziras ĉi tie respondi al la demandoj pri lingvaj duboj, kiujn niaj legan- 
toj petis al ni klarigi: 

1. Ĉu "estas eble" aŭ "eblas'? 

Ĉu estas eble verbigi la vorton "eble"? La vorto "eble" montras esta- 
don, ne agadon, kaj verbigi ĝin, povus malfermi la vojon al verbiga- 
do de ĉiuj aliaj estadaj vortoj. "Estas eble" estas klasika kaj pli belso- 
na, laŭ nia opinio, kvankam la verbo "ebli" estas ofte uzata. 

2. Esperanto kun la komenca litero minuskla kaj majuskla 

La radiko "esper-" larĝsence signifas "atendi kun fido la realiĝon de 
tio, kiun oni deziras" (PIV), kaj ĝin kun ĝiaj derivaĵoj oni skribas 
minuskle, ekzemple: 
espereble, esperata, esperdona, esperplena, mal-esperanto, stato kaj 
sento de esperanto, ŝi esperigas min pri ŝia alveno. 
"D-ro Esperanto" estis origine la kaŝnomo de d-ro Lejzer Zamenhof. 
Tiusence Esperanto estas persona nomo, kaj ĝi konservas la majusklan 
ankaŭ por siaj derivaĵoj, ekzemple: 
la lingvo de d-ro Esperanto, Esperantujo, la himno do la Esperanti- 
stoj; ĉar mi esperas, mi estas esperanto; ĉar mi lernas la lingvon 
Esperanto, mi estas Esperantisto. 
Por eviti dubojn kaj konfuzojn, oni sekvu tiun ĉi uzadon, ĝis la uzo 
mem sankcios definitivan regulon. 
En ĉiuj aliaj lingvoj, la vorto Esperanto devas esti skribita kiel la aliaj 
lingvoj, ĉar Esperanto fakte estas unu inter la aliaj lingvoj, kiuj estas 
normale kaj oficiale akceptataj kaj uzataj en la mondo. 

3. Danke al, kaj dank'al 

Zamenhof mem uzis la dirmanieron "dank'al', sed ankaŭ "danke" sen 
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"al" kaj kun la akuzativo (danke la gramatikon). "Dank'al" signifas 
"danko estu al'. Laŭ la 16-a Regulo, la finaĵo de la substantivo -o, 
kaj de la artikolo -a povas esti forlasataj kaj anstataŭataj per apostro- 
fo. Se "danko" estas substantivo, oni povas forlasi la finaĵon -o 
(dankal al Dio, ĉio estas en ordo). Se al la senco de la frazo ne 
konvenas la substantivo sed adverbo, la "e" de "danke" ne estas apo- 
strofebla (danke al la gramatiko). 

4. Pro kaj por 

mi dankas vin pro via letero 
(mi jam ricevis la leteron, kaj pro tio mi dankas vin) 

PRO indikas kaŭzon pro kio io estas, okazas, aŭ pro kio oni agas: 

mi gratulas vin pro via sukceso (Z) 
pro stranga koincido de cirkostancoj 
vi ne havas kaŭzon pro koleri (Z) 
mi ĝin faras ne pro malvera modesteco (Z) 
mi ridas pro lia naiveco (Z) 
mi venis pro serioza afero (Z) 
ŝviti pro varmego 

SED 

se oni celas atingi aŭ plenumi ion, kaj al tio oni direktas sian aga- 
don, deziron aŭ volon, oni uzas POR: 

mi antaŭdankas vin por via atento 
(mi skribis leteron al vi, kiu celas ricevi informojn, kaj mi atendas 
nun respondon, kaj por via atento al tiu ĉi celo mi antaŭdankas vin) 

labori por Esperanto (Z) 
por kia celo? (Z) 
por kio vi venis al mi? (Z) 
por ekzemplo 
por via informo 
ĉu vi opinias min kapabla por tiu ago? (Z) 
la por kaj la kontraŭ 
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5. Posedaj Vortoj 

La posedaj adjektivoj kaj pronomoj montras la posedanton, tiun, kiu 
posedas. La prepozicio - de - antaŭ la posedanto montras la posedon. 
La posesivo povas akompani la subjekton: 

Marko havas katon 
la katon de Marco (de li) = lia kato 

mia manĝo (de mi) 
lia manĝo (de li) 
ŝia manĝo (de ŝi) 
ĝia manĝo (de la hundo) 
nia manĝo (de ni) 
via manĝo (de vi) 
ilia manĝo (de ili, viroj, virinoj aŭ hundoj) 

ĉu vi notis ŝian veston? 
ĉu vi notis lian ĉapon? 
ĉu vi notis ĝian voston? 

Posedaj pronomoj 

La poseda pronomo anstataŭas la substantivon, montras la posedan- 
ton, kaj kutime estas antaŭata de la artikolo -la-: 

tiu manĝo estas la mia (de mi) 
tiu manĝo estas la via (de vi) 
tiu manĝo estas la ŝia (de ŝi) 
tiu manĝo estas la lia (de li) 
tiu manĝo estas la ilia (de ili) 

6. Si- refleksivo 

La refleksivo adjektiva kaj pronoma si- rilatas al la subjekto, kiu agas 
en la reganta frazo. La refleksivo neniam estas subjekto. 
Si- estas uzata nur ĉe la 3-a persono. 
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Adjektiva refleksivo 

La adjektiva refleksivo akordiĝas laŭ la nombro, kaj kazo kun la re- 
fleksivaĵo: 

homo manĝas sian panon 
virino zorgas pri siaj infanoj 
hundo trinkas sian akvon 
li komencas sian laboron 
Antono estas la plej saĝa el ĉiuj siaj fratoj 

Pronoma refleksivo 

La pronoma refleksivo vas la finaĵon de la koncerna kazo kaj 
estas uzata ĉiam ĉe la 3-a persono: 

ŝi lavas sin 
li amas sin mem 
ili vestas sin rapide 

Se en la frazo, la subjektoj estas pli ol unu, la dua subjekto ne po- 
vas ricevi. refleksivon, ĉar la refleksivo neniam estas subjekto. La dua 
subjekto respondas al la demando - de kiu? -, kaj al tiu la refleksi- 
vo, rilatos: 

  

- Alberto kaj la fratino (la fratino de kiu? De li, de Alberto) amas 
miajn infanojn 
Alberto kaj lia fratino amas miajn infanojn 

- Marta kaj la frato (la frato de kiu? De ŝi, de Marta) amas miajn 
infanojn 
Marta kaj ŝia frato amas miajn infanojn 

Sed atentu: 

- El kies poŝo li prenis la monon? 

- li prenis la monon el sia poŝo (rilatas al la subjekto; refleksivo) 
- li prenis la monon el lia poŝo (de li, de alia homo; posesivo) 

- Kies aŭton Petro montras al Luko? 
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- Petro montras al Luko sian aŭton (rilatas al la subjekto, al Petro; 
refleksivo) 

- Petro montras al Luko lian aŭton (de li, de Luko; posesivo) 

Se en la periodo estas pli ol unu frazo, ankaŭ la subjektoj estos pli 

ol unu, kaj ne forgesu: la refleksivo neniam estas subjekto: 

Subjekto Subjekto 

li rigardas kiel |lia kato lavas sin 
ŝi rigardas kiel |ŝia kato lavas sin 

la sinjoro | ordonas al la servisto | vesti sin (vesti sin mem) 

la sinjoro | ordonas al la servisto |vesti lin (vesti la sinjoron) 

7. Ne bezonataj neologismoj 

Ni ne deziras paroli ĉi tie pri la lingvaj postuloj de poetoj, kaj ni ne 

kontraŭas ĉiujn neologismojn, kiuj estas necesaj por la evoluo de la 
lingvo. Ni deziras paroli pri neologismoj, kiuj ne estas bezonataj en 
la rapida, konciza, rekta, ĉiutaga vivo de nia lingvo, kiam jam ekzi- 
stas taŭgaj vortoj, kiuj klarigas la ideojn per aldonaĵoj (kiel ekzemple 

"mal-"), kiujn ni ĉiuj jam bone konas. Jen kelkaj ekzemploj: 

Neologismoj 

ascendi 
basa 
bunta 
descendi 
dura 
febla 
frida 
kirko 
kurta 
lanta 
magra 
noci 
obskura 
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Vortoj kun afiksoj kaj kunmetaĵoj 

supreniri 
malalta 
diverskolora 
malsupreniri 
malmola 
malforta 
malvarma 
preĝejo 
mallonga 
malrapida 
malgrasa 
malutili 
malluma 

2



Sekvas 

(Neologismoj) (Vortoj kun afiksoj kaj kunmetaĵoj) 

olda maljuna 
pigra mallaborema 
plumpa ; malgracia 
povra kompatinda; malriĉa 
softa mallaŭta 

streta mallarĝa 
tarda malfrua 

trista malĝoja 
turpa malbela 

8. Predikato, atribuado kaj predikativo atribua 

Predikato 

La predikato indikas ies agon aŭ staton: 
  

la pomo estas bongusta 
predikato 

    
  

Atribuado 

Se oni ne konstatas fakton, sed atribuas al ĝi propran aŭ de iu alia 
opinion, tiu ĉi formo gramatike estas nomata atribuado: 

  

mi trovas la pomon bongusta 
atribuado 

      

En la ĉisupra ekzemplo du apartaj propozicioj formiĝas, kiuj sin sin- 
tezas en unu solan: 

unua propozicio: mi trovas la pomon 
dua propozicio : (ke la pomo estas) bongusta 
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Predikativo atribua 

La predikativo atribuas la kvaliton de la subjekto kaj de la objekta 

  

  

  

  
  

  

komplemento: 

L La pomo 
subjekto de la asertonta fakto 

Nl. estas 
predikato, kiu indikas fakton 

NM. bongusta 
atribuo 

a) | Mi 
subjekto 

b) | trovas 
predikato 

o) | la pomon 
objekta komplemento, kiu estos samptempe subjekto de la sekva 
predikativo, kiu pro tio estos en nominativo 

d) 

      

(ke la pomo) 
subjekto de la sekva predikativo 

(estas) 
predikato forlasita 
  

bongusta 
predikativo atribua       

ŝi kolorigis la veston ruĝa 
ĉu vi sentas vin sana? (Z) 
mi sentis min ia fremdulo (Z) 
la publiko kutimas opinii ĉiun atakanton bravulo, kaj ĉiun ataka- 
ton kulpulo (Z) 
mi atestas tion vera 
ĉion Dio kreis bela siatempe (Z) 
la naturo metis nin nudaj sur la bordon de tiu ĉi granda mondo 
ne nomu min reĝido, sed amiko (Z) 
oni elektis lin (por ke li estu) prezidanto 
kia oni vin vidas, tia oni vin taksas (Z) 
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9. Ne forgesu akuzativon 

- ni deziras al vi bonan tagon! 

- la 15-an de Decembro naskiĝis Lejzer Zamenhof 
- la alvenon de printempo ni festos la 21-an de Marto 
= mi iros al mia onklo lundon 
- la venontan semajnon li venos al mi 
- mi atendis lin tri horojn 
- mia filo estas dudek jarojn aĝa 
- mi havas kvardek jarojn 
- mi promenis la tutan tagon (Z) 
- li estis oficisto tridek jarojn 

- ŝi estis unu paŝon de la krutaĵo 
- du paŝojn distanca de mi 
- ĝi kostas okdek frankojn 
- ĝi estas unu kilogramon peza 
- la pentraĵo estas miliardon valora 
- la domo estas kvar metrojn larĝa 

- ŝi elportis tion ekster la urbon (Z) 
- kien vi iras? 
- Venu ĉi tien 
- ŝi venis en la klason 
- la kato kuris sub la liton 
- dum la irado hejmen, li falis teren, ne ricevinte vundon 

- ni deziras la vi ĉion bonan! 

10. "Skribi" kaj "verki" 

- “skribi: bele, legeble, per majuskloj, senerare, 
nomon, ĉekon, leteron, ktp 

- verki: gramatikon, vortaron, romanon, artikolon, simfonion, kip. 

11. "Kopio" kaj "ekzemplero" 

- kopio de: letero, dokumento, manuskripto, pentraĵo, ktp 
- ekzemplero de: libro, gazeto, disko, hundo, ktp 
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RESTORACIOJ EN SVISLANDO 

ANDIAST i 

AROSA - 

BASEL = 

BERN = 

BREGANZONA 

Vegetaranaj Restoracioj 

CASA REVIVA, 7159 Andiast, (081) 941 21 31. 

PRASURA, Hlhwaldweg, 7050 Arosa, (081) 378 82 
82, (081) 378 82 92; antaŭmendo estas necesa. 

VEGETARISCHES RESTAURANT (GLEICH, Stei- 

nenvorstadt 23, 4051 Basel, (061) 281 82 86; 

tramhaltejo "Barflsserplatz'; por ovo-lakto- vegeta- 
ranoj kaj ne por veganoj; kutime plena je tagme- 
20. 

VEGI RESTAURANT COUNTRY LIFE, Sattelgasse 
3, 4001 Basel, (061) 271 09 39; paradizo por ĉiuj 
veganoj; lunde/vendrede 11h30/14h30; se. petita, 
malfermo ankaŭ vespere kaj dimanĉe; kuirartaj 
kursoj; sabate kaj dimanĉe fermita. 

BUBENBERG VEGI, Bubenbergpl. 8, 3011 Bern, 

(031) 311 75 76; fermita dimanĉe. 

GOVINDA, Marktgasse 7, 3011 Bern, (031) 312 38 
25; tria etaĝo (lifto; por ne fumantoj, ne alkoho- 
laĵoj; lundo/vendrede: T1h30/14h00 kaj ĵaŭde ankaŭ 
de la 18h30 ĝis la fermo je la 21h00. 

MENUETTO, Herrengasse 22, 3011 Bern, (031) 311 
14 48; fermita dimanĉe. 

STOCKWERK RESTAURANT GmbH, Postgasse 
49/Gerechtigkcitsg. 56, 3011 Bern, (031) 311 64 84; 
bongustaj manĝaĵoj per ĉiutage freŝaj produktoj 
(Demeter kaj Knospe)y mardeĵaŭde 11h00/23h00; 
vendrede 11h00/23h00; sabate 09h00/24h00; dimanĉe 
kaj lunde fermita. 

VITA SANOTEL, Via Pradello 27/29, 6932 Bregan- 
zona, (091) 960 28 88, Natel (077) 86 58 50. 
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DORNACH - BEGEGNUNGSZENTRUM AM (GOETHEANUM, 
Sonnhaldeweg 1, 4143 Dornach, (061) 701 11 49, 

701. 

- KAFFEE- UND SPEISEHAUS AM GOETHEANUM, 
Dorneckstr, 2, 4143 Dornach, (061) 701 33 72, 701; 

ĉiuj produktoj freŝaj kaj laŭnature kultivataj. 

GENEVE DENT-DE-LION, rue Faux-Vives 14, 1207 Genĉve, 

(022) 700 27 14. 

LAUSANNE - AU COUSCOUS., rue Enning 2, 1003 Lausanne, 

(021) 312 20 17; orienta kuirarto 

LUNGERN - BERGGASTHAUS TURRENHUTTE, Esther und 
Franz Huber, 6078 Lungern, (041) 678 17 33; la 

sola vegetarana restoracio en Svisa montaro, bela 
pejzaĝo. 

PREDA SONNENHOF PREDA, 7482 Preda, (081) 407 13 
98, (081) 407 16 01; pensiono kaj gruploĝejo. 

SALA CAPRIASCA - FONDAZIONE MERAGGIA, 6954 Sala Capriasca; 

vendrede/lunde, tel: 091-9436252; marde/aŭde, tel: 
(Giorgi) 091-6064907; antaŭmendo estas necesa. 

SCHAFFHAUSEN -ZUR FLAMME, Vorstadt 9, 8200 Schaffhausen, 
(052) 624 09 05; vegetaraj kompletvaloraj menuoj; 
produktoj plejparte el laŭnature kultivado; lun- 
de/sabate 11h00/24h00; dimanĉe fermita. 

VULPERA CAFE BELMUNT, 7552 Vulpera, (081) 861 01 11. 

WEISSBAD - KURHOTEL OASE UMALUS, 9057 Weissbad, (071) 
799 11 06; (071) 799 18 06; antaŭmendo estas nece- 
sa. 

WALENSTADTBERG- MONTE VUALA, Tangen, 8881 Walenstadtberg, 

(081) 735 11 15; antaŭmendo estas necesa. 

WINTERTHUR VEGI ZUR WAAGE WARTMANN AM BAHN- 

HOF, Rudolfstr. 15, 8400 Winterthur, (052) 212 84 
21; ĉe la stacidomo, sed atentu: tute apude troviĝas 
la hotelo kaj la ne-vegetarana restoracio 
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ZURICH 

BAD RAGAZ 

BASEL 

"Wartmann'; la vegetarana kaj la ne-vegetarana re- 
storacioj havas la saman telefonnumeron. 

- BONA DEA, Bahnhof Buffet, 8001 Zwrich, (01) 217 
15 15, (01) 217 15 00; en la ĉefa stacidomo (angulo 

en la direkto "Central"); lundo/vendredo 
11h30/14h30 - 17h30/23h00; sabate 17h30/23h00; di- 
manĉe fermita. 

GLEICH, Seefeldstr. 9, 8008 Zwrich, (01) 251 32 03; 
dimanĉe fermita. 

GOVINDA (Hare Krishna) Kulturtreff, Preyergasse 
16, 8001 Zllrich, (01) 251 88 59; lakto-vegetara hin- 

da menuo. 

- HILTL VEGI, Sihlstr. 28, 8001 Zwrich, (01) 221 38 
70, (01) 221 38 74; la plej malnova vegetarana re- 
storacio en Svislando, kiu servas variajn, interna- 
ciajn pladojn, multajn Hindajn manĝaĵojn, freŝajn 
salaton kaj fruktosukojn; malfermita ĉiutage 
11h00/22h00. 

LIMMATHOF "POT AU VERT', Limmatquai 142, 

8001 Zlrich, (01) 261 42 20; unua etaĝo, rekte de 
"Central; lunde/vendrede 11h30/14h30; sabate kaj 
dimanĉe fermita. 

Restoracioj, kiuj servas ankaŭ vegetarajn menuojn 

- GRAND-CAFE FORTUNE, Llwenstrasse 7, 7310 
Bad Ragaz (081) 33302 66 55, 302 56 30; tre varia 
manĝkarto; lunde/dimanĉe 11h30-20h00. 

- PLATANENHOF, Klybeckstrasse 241, 4057 Basel, 
(061) 631 00 90; de Majo ĝis Aŭgusto, diman-e 
fermita; de Septembro ĝis Aprilo, dimanĉe kaj lun- 
de fermita; havas ĉiutage bongustajn, nekutimajn, 
homfaritajn manĝaĵojn; gruzĝardeno kun grandaj 
sunombreloj. 
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BASEL 

BERN 

BREMGARTEN 

GENEVE 

LES GRANGES 

LUZERN 

PRAGG-JENAZ 

ST. GALLEN 

  

- RESTAURANT "AM HUBELI', Hegenheimerstr. 35, 
4055 Basel (061) 381 14 22; tramhaltejo 
"Hegenheimerstrasse'; dimanĉe kaj lunde fermita. 

- RESTAURANT GUNDELDINGERHOF, A. und D. 
Lambelet, Hochstr. 56, 4053 Basel, (061) 361 69 09; 
tramhaltejo "Tellplatz'; lunde/vendrede 11h30/14h00 
- 18h00/24h00; sabate 18h00/24h00; dimanĉe fermita. 

- BRASSERIE LORRAINE, Quartiergasse 17, 3013 
Bern, (031) 332 39 29. 

- STADTKELLER, Rathauspl. 6, 5620 Bremgarten AG, (056) 633 22 22; cerealoj laŭnature kultivataj; lunde kaj marde fermita. 

- CAFETERIA COLLEGE VOLTAIRE, rue Voltaire 
21, 1201 Genĉve, (022) 345 26 09. 

- PARC DES EAUX-VIVES, quai Gustave-Ador 82, 
1207 Genĉve, (022) 735 41 40, (022) 786 87 65. 

- VEGETARIEN LES CINQ SAVEURS, rue Prieurĉ 
22, 1202 Genĉve, (022) 731 78 70, sabate kaj di- 
manĉe fermita. 

- HOTEL BALANCE, Roland Eberle, 1922 Les Gran- 
ges (Salvan), (027) 761 15 22, (027) 761 15 88. 

- DER HOFGARTEN, Stadthofstr. 14, 6006 Luzern, 
(041) 410 88 88; ankaŭ festomanĝoj kaj veganaj 
menuoj. 

- HOTEL RESTAURNAT SOMMERFELD. B. Bertoli, 
7231 Pragg-Jenaz/Prlttigau (081) 332 13 12, 332 26 
06; ankaŭ loĝejo. 

- CAFE BECK-BECK, Multergasse 18, 9000 St. Gallen, 
(071) 222 18 05. 

- HOTEL EINSTEIN, Berneggstr. 2, 9000 St. Gallen, 
(071) 220 00 38, fakso 223 54 74. 
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ST. GALLEN 

S. NAZZARO 

STEINHAUSEN 

TEUFEN 

UITIKON 

WALD 

WIDEN 

ZURICH 

- SCHWARZER ENGEL, Engelgasse 22, 9000 St. 
Gallen, (071) 223 35 75. 

- SASS DA GRUM, P. und V. Mettler, Vairano, 
6575 5. Nazzaro, (091) 794 28 50; senaŭtomobiloj. 

- RESTAURANT STEINBOCK, Lu. F. Zimmermann- 

Hofstetter, Bannstr. 6, 6312 Steinhausen, (041) 741 

66 01; precipe produktoj laŭnature kultivataj; lun- 
de/dimanĉe 11h00/23h00. 

HOTEL RESTAURANT SCHUTZENGARTEN, 

Hauptstr. 1, 9053, Teufen, (071) 333 28 48, fakso 
333 28 16. 

-YAK und YETI Ringlikerstrasse 2, 8142 Uitikon- 
Waldegg, (01) 493 03 74, (01) 493 03 93; Tibeta kaj 
Azia kuirarto; —marde/vendrede —11h30/14h00 - 
17h30/23h30 = sabate = 17h00/23h30; dimanĉe 
11h00/15h00; lunde fermita. 

RESTAURANT LAUF, Gaby Widmer Hittenberg 

204, 8636 Wald, (055) 246 14 60. 

- STUTZ, Bremgarterstr. 64, 8967 Widen, (056) 633 

13 14, fakso 633 72 85; eleganta restoracio por ve- 
getaranoj kaj viandomanĝantoj. 

- HERMANNSECK, Birmensdorferstrasse 58, 8004 

Zdrich, (01) 241 28 20. 

- CAFE SCHLAUCH, Obere Zĥune 17/Mlnstergasse 

20, 8001 Zwrich, (01) 251 23 04; merkrede/dimanĉe 

11h00/14h00 - 18h00/21h00; lunde kaj marde fermi- 

ta. 

REITHALLE, Gessnerallee 8, 8001 Zhrich, (01) 212 
07 66, tramhaltejo "Kaserne'; lunde/vendrede 
11h00/24h00; sabate/dimanĉe 18h00/24h00; somere 
ĝardenrestoracio. 
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ALIANCO IUINIVERSAJLA 
Kalamata, Grekio 

  

Se vi deziras ferii for de urbaj bruoj, en paca, silenta, natura eto- 
so; se vi ŝatas naĝi, sunbaniĝi, grimpi sur monton, observi per 
teleskopo la astrojn sur klara ĉielo; se vi volas viziti aŭ gvidi kur- 
sojn de E-o, besto- kaj planto-protektado, spirita resaniĝo, filozofio, 
scienco, aŭ organizi viajn jarajn kunvenojn en Grekio, petu infor- 
mojn al: s-ano Hari Vacal, ALIANCO UNIVERSALA, 2001 Eleonon 
Vojo, Akroyali Avias, GR-24100 Kalamata, Grekio. ALIANCO UNI- 

RSALA estas sendependa de iu ajn politika partio kaj religia aŭ 
filozofia organizaĵo. celas kunagadon inter Esperantistoj kaj 
Universalistoj, por pli efektiva diskonigo de E-o, kiel tutmonda 
komuna lingvo; AU. roponas al la racio kaj konscio de ĉiu racia 
individuo fratecon al la tuta kreitaro, te. al ĉiuj Regnoj de la Na- 
turo. 
La broŝuro "Epitomo de la Alianco Universala" priskribas detale la 
celojn kaj la programojn de A/U, kaj oni p mendi ĝin al s- 
ano Hari Vacal ĉe la supre menciita adreso. La kosto de la broŝuro 
estas USD 5. 

ESPERANTISTA VEGETARANO 1999 31



  

Historio de vortoj 

ILA KAJLENIDAJRO KAJ ILA JAJRO 2000 

En la antikva Romo, la pontifiko (lat. pontifex) havis la ofi- 

con protekti la ponton (lat. pons, pontis) super la rivero Tibero, kiu 

trafluas la urbon. 
La kalendoj (lat. calendae pr. kalende) estis la unua tago de 

la monato. Calende devenas de la latina calo (pr. kalo), kiu signifas 
"voki". La unuan tagon de ĉiu monato la pontifiko vokis la popo- 
lon por informi ĉiujn pri la kalkulo de la tagoj de la monato, kaj 
pri la imposto, kiun la popolo devas pagi. 

En registron (lat. calendarium pr. kalendĉrium) komisiito en- 
skribis la impostojn ricevitajn, kaj de la supre menciita latina vorto 
"calendarium" devenas kalendaro. 

Malsimilaj kulturoj havis kaj havas propran sistemon pri 
kalkulo kaj divido de la tempo, kaj ekzistas tempkalkulo suna, lu- 

na, egipta, babilonia, roma, azteka, esena, islama, hebrea, framaso- 

na, revolucia, Julia, Gregoria, ktp. 

Nuntempe en Eŭropo kaj Ameriko estas uzata la kalendaro 

Gregoria, enkondukita de Papo Gregorio la 13-a (1582) por korekti 

eraron en la Julia (el Julio Cezaro). 

La jaro 2000 alproksimiĝas. Je la fino de ĉiu jarmilo aperas 

iu, kiu profetas katastrofojn, kaj eĉ la malaperon de nia mondo. 
"Mil kaj ne plu mil" ili antaŭdiris, tamen nia mondo ankoraŭ vi- 

vas, kaj ni estas ĉe la sojlo de la tria jarmilo. Ni ricevas tion, kion 

ni semas per nia propra agado, kaj la estonteco de la mon- 
do estas en niaj manoj. 

Estas pro tio ke nun ni devas bone labori, por ke niaj bo- 

naj semoj povu sane kreski, kaj plibonigi la mondon! 
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KALENDARO 2000 

  

LUNDO 
MARDO 
MERKREDO 
ĴAŬDO 
VENDREDO. 
SABATO 
DIMANĈO 

LUNDO. 
MARDO. 
MERKREDO 
ĴAŬDO 
VENDREDO 
SABATO 
DIMANĈO 

LUNDO 
MARDO 
MERKREDO 
ĴAŬDO 
VENDREDO 
SABATO 
DIMANĈO 

LUNDO 
MARDO 
MERKREDO 
ĴAŬDO 
VENDREDO 
SABATO 
DIMANĈO 

  

JANUARO 
3 10 17 A 
4 1 18 25 
5 12 19 26 
613 20 27 
7 14 21 28 
8 15 22 29 
9 16 23 30 

APRILO 
3 10 17 24 
4 ŭl 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 M 21 28 
815 22 29 
9 16 23 30 

JULIO 
3 1 17 24 
4 U 18 25 
5 12 19 26 
613 20 27 
7 14 21 28 
815 22 29 
9 16 23 30 

OKTOBRO 
29 16 23 
3 017 A4 
4 1 18 25 
5 12 19 26 
613 20 27 
7 14 21 28 
8 15 22 29 

si 

a1 

30 
Gi 

FEBRUARO 
7 14 21 28 

1815 22 29 
29 62 
3 1 7 4 
4 1 18 25 
5 12 19 26 
613 20 27 

MAJO 
1815 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 1 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 

AŬGUSTO 
7 14 2) 28 

1815 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 l 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 

NOVEMBRO 
613 20 27 
7 14 21 28 

108 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 
4 1 18 25 
5 12 19 26 

MARTO 
6 la ŭi ar 
7 14 21 28 

i FD 2 
2 97-16) 217 sa 
3 19 17 24 341 
4 11 18 25 
5 12 19 26 

JUNIO 
5 12 19 26 
6-13 20 27 
7 14 21 28 

1 815 m 9 
29 16 23 30 
3 07 4 
4 1 18 25 

SEPTEMBRO 
4 1 18 25 
5 12 19 26 
613 2 9 
7 14 21 28 

l 815 2 29 
2 9 16 23 30 
3 9.7 4 

DECEMBRO 
4 1 18 25 
5 12 1926 
613 20 27 
7 14 21 28 

pa is 2 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
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Bonaj Iniciatoj 
Enlande kaj Eksterlande 

NIAJ FAMILIAJ AJFEIROJ 

Vojaĝi de unu kontinento al alia por partopreni internaciajn kon- 
gresojn ne ĉiam estas eble. La Monda Vegetarana Kongreso okazas 
ĉijare en Bankoko, Tajlando, kaj venontjare en Kanado; la kun- 
venloko de TEVA en 1999 estas Widnau, Svislando, kaj la UK 

estas en Berlino, Germanio. Pro tio estas konsilinde kaj utile por 

pli rapide atingi niajn celojn, organizi kaj ĉeesti ankaŭ lokajn 
eventojn. Niaj entuziasmaj Reprezentantoj kaj Membroj konstante 
laboras tiucele En Aŭstralio, nia Reprezentanto S-ro Bob Felby, 

per la informilo ADELAJDA ANANASO, tute verkita en Esperanto 

per tre bona stilo, agrable kaj koncize informas la interesatojn pri 
aktualaĵoj kaj kursoj. Por informoj kaj programoj, bonvolu skribi al 

Bob Felby (adreso sur la lasta paĝo). Nia Reprezentanto en Britio, 

S-ro William Simcock ne preterlasas okazon, kaj lastatempe doku- 
mentitaj artikoloj aperis en pluraj revuoj pri niaj temoj, de li ver- 
kitaj en Esperanto. En Danlando ĉiusomere havas lokon tre intere- 
sa kurso pri la Kosmologio de Martinus (vidu la kajeron E/V 
1994), kaj kursoj pri vegetarismo kaj Esperanto. Petu informojn al 

nia Reprezentanto S-ro Ejnar Hjorth. En Pollando, en bela monta- 
ra urbeto Karpacz, prelegis nia Reprezentanto Prof. Antoni Tabacki 
pri: unua paŝo al sana vivo, la arto fariĝi centjara, en la apoteko 
de la Naturo, fruktoj, greno, grajnoj kaj semoj, plenvaloraj nu- 
traĵoj, kaj ĉu valoras esti vegetarano? -, dum la Kunveno organizi- 
ta de Silezia Esperanto-Asocio. Post la prelego "Ĉu valoras esti ve- 
getarano?" preskaŭ ĉiuj partoprenantoj petis vegetaran menuon, kaj 

tio faris surprizan embarason al la kuiristo de la ripozdomo. S-ro 
Arne Wingqgvist, Reprezentanto en Svedio, prelegis en Bankoko 
dum la Monda Vegetarana Kongreso. 
Ni ĝojas ke niaj Reprezentantoj kaj Membroj sentas la plezuron 
plibonigi la lingvan nivelon, ankaŭ por pli bone prezenti niajn 
komunajn temojn. El la tekstoj, kiujn ni ricevis ĝis nun, ni notis 
ke atingis la plej altan lingvan nivelon samideanoj el Aŭstralio, 
Britio, Hispanio, Israelo, Italio, Kubo, Rumanio, Rusio, Vjetnamo. 

Ni invitas tiujn, kiuj verkis tekston koncizan, interesan, seneraran 
pri niaj aferoj, sendi ĝin al ni. 
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En Bloomville, Irlando, 
oni fondis ekologian 
vilaĝon. Pri ekologiaj 
vilaĝoj, nia Prezidanto 
S-ro Christopher Fettes 
informos la ĉeestantojn 
en Widnau dum la 
Vegetarana Kongreso. 

    
Okaze de la naskiĝa datreveno de L. Zamenhof, kaj de aliaj festo- 
tagoj, nia Reprezentanto en Kubo, S-ro Jose Luis Montes de Oca 
biciklas al vegetaranaj restoracioj, kaj festas vegetarane kun sami- 
deanoj. Jen (maldekstre en kvadrita ĉemizo) S-ro Montes de Oca, 
kaj Barbara, Yoelvis, Milagro, Odeymis, Dimanys, Galo. 
Fotis: s-ano Vergel. 
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Faktoj 

Bestoj en Infero 

Jen faktoj pri best-suferado kaj pri la hipokriteco de besto-industrio kaj de 
la registraro, kuj aperis verkitaj de s-ano William Simcock en MONATO 

999. en Februaro 1 

Homoj cen riĉaj landoj, 
aparte en la norda hemisfero, 
manĝas pli kaj pli da viando. 
Por “kontentigi la konsuman- 
tojn kreskas jam, de pluraj 
jardekoj bestobredado. “Sam- 
empe oni multe maltrankvi- 

liĝas pri la traktado de be- 
stoj, precipe bovoj kaj melea- 
groj, kiuj multe suferas. Ta- 
men eble la plej suferantaj 
estas la porkoj. 

Antaŭ nel pne televido- 
elsendo en Brito malkaŝis, 
kiel oni ĉi-lande traktas por- 
kojn. En Britio oni foje pre- 
tendas, ke porkoj tie estas 
inter la plej bone prizorgataj 
en la mondo, sed ili vivas en 
infero. 

Ironie estas, ke samtempe 
la brita tn. viando-komisiono 
klopodas persvadi konsuman- 
tojn mangi pli da orkaĵo; 
lardo kaj ”inko, ĉar Dienistoj 
kompate traktas siajn bestojn. 

La organizaĵo Viva! mal- 
kaŝis la ĥipokritecon pere de 
filmoj, faritaj ene de intensaj 
ork- gdejoj. „La, filmoj mon- 
ras la ej hororan kaj 
kruelan barbarecon. Oni filmis 
malsanajn, mortintajn bestojn 
kaj rivelis malzorgon kaj indi- 
ferentecon: rompitajn krurojn, 
beston - tusantajn pro 
pneŭmonio, spiregantajn pro 
meningito, rompiĝintajn sŝto- 
makojn, tranĉojn kaj 
ŝirvundojn kaŭzitajn de la 
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metalo de la kaĝoj, en kiuj 
ili vivaĉas. 

Esploranto de Viva! vizitis 
bienon en la nordangla re- 
giono Jorkŝiro, kiu provizas 
porkaĵon pro grandaj mem- 
ŝervaj vendejoj. La "bieno" 
efektive estas nenio pli ol 
maplura, senfenestra barakaro. 
Tie. regas odoraĉo de amo- 
niako kaj feko. Ene de la 

plensopitaj barakoj kakofonie 
tuktas la leruriĝintaj porkidoj. 
Tiuj pasigas monaton - t.e. 
kvinonon de la vivo - en 
aĉega stato. La esploranto vi- 
dis rompitan kruron de por- 
keto. Kelkaj lamis kaj havis 
diversajn kriplaĵojn; aliaj havis 
skabion kaj pio tio certe 
mortos. 

Poste oni movas la por- 
kojn al alia enfermejo, kie 
p grandoj porkoj vivas en 
areo de 120 mk. Per basto- 
negoj oni monigas malsanajn 
bestojn. | Gravedaj porkinoj 

pasi as la tutan vivon en 
adkestoj, kie ili ne povas 

stariĝi: ii suferas pro ulceroj 
kaj abscesoj. 

Viva! faris grandan laboron 
malkaŝinte la ”bieno-fabrikojn. 
Oni nun esperas devigi 
besto-industrion kaj la regista- 
ron alfronti sian hipokritecon. 

W. SIMCOCK 
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Bestoj en Paradizo 

HILLSIDE ANIMAL SANCTUARY - Frettenham, Norwich, G.B. 

400 bestoj vivas liberaj en Hillside Animal Sanctuary, Britio, 
en granda bieno riĉa je verdaj herbejoj, kaj tie neniu buĉos ilin 
por viando. Ĉevaloj, bovoj, porkoj, kapridoj, ŝafidoj, meleagroj, ko- 
kinoj, kunikloj, ktp, ktp, trovas rifuĝejon kaj helpon en HAS kaj 
ili estas adoptitaj de homoj, kiuj volas helpi ilin. 

Tiuj, kiuj deziras viziti la bienon aŭ adopti beston, povas 
peti informojn al: 

Hillside Animal Sanciuary, Hall Lane, Frettanham, Norwich 
NRI2 7LT Great Britain 

kaj ili ricevos tre belan katalogon de poŝtkartoj kaj informmateria- 
lon pri bestoj. 
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NI DANKAS la jenajn Membrojn, kiuj ĝis nun kotizis por la 
jaroj 1998 kaj 1999: 

ALMEIDA Olga, Portugalio (98 k zi 
ALTHERR Anita, Svislando (98 k. 99) 
ALTHERR Hans, Svislando (98 k 99) 
ALVES DE SILVA J.C., Brazilo (98) 
ANDERSEN Kay, Aŭstralio (98) 
BARELLI Norina, Italio (98 k 99) 
BAĤTEREVA Galina, Ruslando (99) 
BIRJUKOVA Larissa, Ruslando (98) 
BORZA Sorin, Rumanio (98) 
BOTEAN P. Maria, Rumanio (98) 
BULAVA Kalerija, Ruslando (98) 
BUSTIN Martin B., Hispanio (98 k 99) 
CANZANO prof. Filomena, Italio (8 k 9) 
CAUX Daniel, Francio (98) 
CONEJERO Francisco, Hispanio (8 k 99) 
CYBULSKI ing. Antonio, Pollando (98) 
COOL Gerald, Aŭstrio (98) 
COOL Florence, Aŭstrio (98) 
ĈUPIN inĝ. Bronislav (98) 
DAHLIN Richard, Danlando (98) 
DI TOCCO derino Vera, Italio (98) 
EISENEGGER Elisabeth, Svislando (8 k 99) 
ERNOULD Jean, Francio (98) 
ESPERANTO BIBLIOTEKO, lelo ), Masa, 
FABBRO Liliana, Italio (98) 
FABRETTO Lilia, Italio (98 k 99) 
FELBY Bob, Aŭstralio (98) 
GENTILE Christel, Germanio (98) 
GORIĈENKO Olga, Ruslando (98) 
GUTMAĤIEER Miĥal, Israelo (98 k 99) 
HANSEN William, Danlando (98) 
HARTRIDGE Maria, Britio (99) 
HENNINGSEN Georgia, Belgio (99) 
HJORTH Ejnar, Danlando (68) 
HIORTH Else, Danlando (98) 
IDZIOR Elizbieta, Pollando (98) 
INGEY J. Yannick, Usono (98 k 99) 
JOHANŜON Inga, Svedio (98) 
JONASSON, Bent, Danlando (98) 
JONES Hilda, Britio (99) 
JORGENSEN Sven Friis, Danlando (98) 
KERBEL Aleksander, Israelio (98) 
KOGAN Helle, Danlando (98) 
KOGAN AL Danlando (98) 
KOKOULIN Nikolaj, Ruslando (98) 
KONEVSKAJA Margarite, Ruslando (98) 
KOSOLAPOV. Vladimir, Ruslando (98) 
KOUEMANN Samuel, Svislando (98) 
LA ESPERO, Svedio (98) 
LARSEN Erling Borggard, Danlando (98) 
LOKUCIEWSKA Elwira, Pollando (98) 
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LONG Nguyĉn Dinh, Vjetnamo (98, 
LURACS Andras, Hungario. (8) 09 
MARAGLINO dero Giuseppe, Italo (8 k 99) 
MARCHI advokato Maria, Italio €8 k 99) 
MARTIN J.J. Vera, Hispanio (99) 
MOERBEEK Rob, Nederlando (98 k 99) 
MORTENSGAARD T., Danlando (98) 
MORTENSGAARD Sv. E., Danlando (98) 
MUUS Bent M., Danlando (98) 
NORSTRAND Aggi, Danlando (98) 
ORLANDINI Pier. Vittorio, Italio (98) 
OSTERBAEK, Kamma og Fnn, Donkndo (8 
PARROTT William, Britio (98 k 99) 
PERSSON Pelle, Svedio (98) 
PESTONI Sergio, Svislando (98) 
PESTONI Gracia, Svislando (98) 
POREDA Krystyna, Pollando (98) 
PUŜKARJOV' Valentin, Ruslando (98) 
RANDEHED Kjell, Svedio (99) 
RAPOSO prof. Jesis, Hispanio (98 k 99) 
RICAGNO d-ro Graziano, Italio (98) 
RODICA D.A. Mariana, Rumanio (98) 
RODNJANSKIJ Mihail, Ruslando (98) 
ROSSEN Svend Age, Danlando (98) 
ROUILLARD Pascal, Francio (98 k 99) 
ROWE A. William, Britio (98) 
ROWE E, Birtio (98) 
RUSU G. Marioara, Rumanio (98) 
RUSU P. Victor , Rumanio (98) 
RYBARCZYK Eugeniusz, Danlando (98) 
SARTOR Robezto, Argentino (98 k 99) 
SCHULTZ. Ina, Danlando (98) 
SIEMIATKOWSKI Roman, Pollando (98 k 99) 
SMICOCK William, Britio (98 k 99) 
SOMMI. Renzo, Italio (98 k 99) 
STEINBERG Mark, Israelo (98) 
STRELEC Sergej, Ruslando (98) 
ŜUVAJEVA. Valentina, Ruslando (98) 
TABACKI prof. Antoni, Pollando (98) 
TARDUCCI Jorge, Italio (28) 
TERJOĤIN Vladimir, Ruslando (98) 
THRANE HANNE, Danlando (98) 
THERKEKSEN Ole, Danlando (98) 
TILLEMAN Jehoŝua, Israelo (98) 
TINELLI Laura, Italio (98 k 99) 
VAN REENEN lida, Nederlando (98) 
VAN WESTRHENEN $, Nederlando (99) 
WINGQVIST Arne, Svedio (98) 
ZAIT inĝ. Olimpia, Rumanio (98) 
ZEISS Wijnand, Nederlando (98 k 99) 
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Pliaj informoj pri 5, x 

Ki otizoj 
Sur la sekva paĝo aperas informoj pri la anieroj de la jaraj libervolaj 
mondonacoj, a Mi ir krlmojpti rua ilojn pu la moŝtaj” kontoj ĉi 
kelkaj landoj: 

BRITIO la membroj en Britio sendas la kotizon rekte al 
la Kasisto S-ro William Parrott - 15 Aldborought 
Court - Douglas Avenue - GB - Exmouth EX8 
2HA - United Kingdom, kaj la numero de la 
poŝta konto estas: 271418907. 

DANLANDO la Membroj en Danlando sendas la kotizon al 
Landa Reprezentanto S-ro Ejnar kja - Chri- 
stiansgade 38-22 - DK - 9000 Aalborg, Dan- 
mark, kaj la numero de la poŝta konto estas: 
189 88 92. 

HISPANIO la nova poŝta konto de la Reprezentanto en Hi- 
spanio estas: Martin Bustin Benito - (Cuenta 

aja Postal 1302-0482-99-0023052950. Ciuj informoj 
pri la antaŭa konto ne estas plu validaj. 

ITALIO la Membroj en Italio sendas la kotizon al Landa 
Reprezentanto S-ino Lilia Fabretto - Via Pietro 
Cartoni 12/12 - IT - 00152 Roma, Italia, kaj la 
numero de la poŝta konto estas: 11804002. 

NEDERLANDO la Membroj en Nederlando sendas la kotizon al 
konto "teva-h" ĉe Universala FT» 
(UEA) - Nieuwe Binnenweg 176 - NL - 3015 BJ 
Rotterdam, Nederland. 

SVEDIO la Membroj en Svedio sendas la kotizon al kon- 
to "teva-h" ĉe UEA aŭ al la Kasisto S-ro William 
Parrott. 

SVISLANDO la Membroj en Svislando sendas la kotizon al 
Landa Reprezentanto S-ino Elisabeth Eisenegger 
- Sonnhaldenstrasse 4 - CH - 8032 Zurich, Hel- 
vetia, kaj la numero de la poŝta konto estas: 
80-240654-8. 

Ni petas al Landoj Reprezentantoj, kiuj malfermis ĝirkonton ĉe la poŝto 
por ricevi la kotizojn de la Membroj, sendi al ni la numeron de la konto, 
por ke ni povu informi ĉiujn interesatojn. 
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ASOCIAJ INFORMOJ 1999 

Aktualajn asociajn informojn TEVA donas al la Membroj per la 
Organo, t.e. LA LETERO de Esperantista Vegetarano, kiu 
aperas tiom ofte en la jaro kiom estas novaĵoj, kaj la kajero 
ESPERANTISTA VEGETARANO, kiu profundigas la asociajn temojn 
kaj aperas unufoje jare. 

La kajeron kaj LA LETERO-n la Ĝenerala Sekretarjejo sendas 
rekte al la Membroj. 

Ĉiu Membro donas unufoje jare libervolan mondonacon al la 
Landa Reprezentanto. La Reprezentanto sendas je la fino de la jaro la 
sumon de la mondonacoj al la Kasisto: 

S-ro William Parrott - 15 Aldborought Court - Douglas 
Avenue - GB - Exmouth EX8 2HA - United Kingdom 

kun letero al la Ĝenerala Sekretarjejo ĉe: 
S-ino Lilia Fabretto - Via Pietro Cartoni 12/12 - IT - 00152 

Roma, Italia 
Per la ĉisupra letero la Reprezentanto detalas la mondonacojn kun 

la nomoj kaj la adresoj de la Membroj. En landoj, kie TEVA ne havas 
Reprezentantojn, la Membroj sendas la mondonacojn rekte al la 
Kasisto s-ro William Parrott per: 

e. konto “teva-h” ĉe Universala Esperanto-Asocio (UEA) - Nieuwe 
Binnenweg 176 - NL - 3015 BJ Rotterdam, Nederland, aŭ 

e internacia poŝtmandato, aŭ 
e. poŝtĝirokonto TEVA n-ro 271418907, aŭ 
» en landoj kie estas malfacile sendi monon per la ĉisupraj 

pagmanieroj, la Membroj sendas al la Kasisto IRK-ojn (Internaciaj 
Respondkuponoj), maldekstre stampitaj de la vendanta poŝtoficejo. 

La sola Kasisto de TEVA estas s-ro William Parrott. Neniu alia estas 
rajtigita peti kaj enspezi monon por TEVA escepte de la aktualaj Landaj 
Reprezentantoj, kiuj sendas la monon al la Kasisto je la fino de la jaro. 

La aktualaj nomoj kaj adresoj de la Landaj Reprezentantoj 
de TEVA aperas en la lasta numero de LA LETERO aŭde la 
jara kajero ESPERANTISTA VEGETARANO.



ESTRARO DE TEVA 1999 

PREZIDANTO CHRISTOPHER FETTES, Saint Columba's College, IE - DUBLIN 16 ireland VICPREZIDANTO WILLIAM SIMCOCK, Clayton House, GB - BUTTERTON, LEEK, Staffs, ST13 7SR United Kingdom ĜENERALA SEKRETARIO LILIA FABRETTO, Via Pietro Cartoni 12/12, IT - 00152 ROMA italia 
KASISTO WILLIAM PARROTT, 15 Aldborough Court, Douglas Ave, GB - EXMOUTH EX8 2HA United Kingdom 

Poŝtgirokonto TEVA: 271418907 
HONORAJ PREZIDANTOJ LEV N. TOLSTOJ, Rusio; RENE DE LADEVEZE, Francio; NATAN B. HAVKIN, Israelo; ERNESTO VANA, Slovakio 
HONORAJ MEMBROJ PAUL ENZ, Svislando; CLARA DE HESS, Argentino. 

LANDAJ REPREZENTANTOJ 

ALBANIO S-ino RITA PERMETI, Rruga 4 Deshmoret P. 11/8, Shk. 5, Ap. 20, AL - TIRANE, Albania 
ARGENTINO ROBERTO SARTOR, c.c. 48, AR-5881 MERLO (San Luis), Argentina 
AŬSTRALIO — BOB FELBV, 6 Dorset Street, AU - SEMAPHORE PARK, SA. 5019, Australia 

BELGIO CAMIEL DE COCK, Vorse Beemden 7, BE - 2980 ZOERSEL, Belgique - Belgie 
BRAZILO ONEI BORACINI, R. Paulo Roberto Rezende, 380, BR - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP- = 15092-040 = Brasil 

BRITIO 'WILLIAM SIMCOCK, Clayton HOUse, GB - BUTTERTON, LEEK, Staffs, ST13 7SR, United Kingdom 
ĈINIO D-ro LIANG JI LIU, 20 Yang Ming Lu, Jiangxi Zhongvi Xuevuan, CN - 330006 NANCHANG, Cina 
DANLANDO — EJNAR HJORTH, Christiansgade 38, 2, DK - 9000 AALBORO, Danmark 
FRANCIO — Inĝ PASCAL ROUILLARD, 35 Rue Georges Bizet, FR - 13200 ARLES, France 
HISPANIO = MARTIN BUSTIN, Ap. do de Correos 4143 ES - 03080 ALICANTE; Espaŭa 
IRANO S. N. MOZAFARI, Poŝtfako Sandua-E-Posti 5935, IR - 11365 TEHRAN, iran 
IRLANDO CHRISTOPHER FETTES, Saint Columbas College, IE - DUBLIN 16, Ireland 
ISRAELO MARK STEINBERG, Poŝtkesto Tevat-Doar 9137, IL - 31091 HAJFA, Israel 
ITALIO S-ino LILIA FABRETTO, Via Pietro Cartoni, 12/12, IT - 00152 ROMA, Italia 

KANADO NORMAND FLEURY, 6358 rue de Bordeaux, H2g 2R8 MONTREAL, Quebec, Canada 
KOLOMBIO — Prof. RAFAEL ANTONIO MEJIA, Apartado A 6990, CO - CALI (V), Colombia 
KOREO JONG-ĜIN GIM, Chon-AN, Poŝtfako Saseoham 5, CHON-AN SI 330-600, Chung-nam Korea 
KOSTARIKO — DANILO OVIEDO QUESADA - Apartado 011 - La Cuesta - CR - 8251 CORREDORES, Costarica 
KUBO JOSE LUIS MONTES DE OCA, Calle Josĉ M. Sanchez 70 - CU - 53000 SANTO DOMINGO - Villa Clara Cuba 
NORVEGIO — KJELL PEDER HOFF, Gyav 64 A - NO - 1900 FETSUND, Norge 
PAKISTANO — S.A. FARANI, House n-ro K-18, Machine Mohalla N-ro 3, PK - JHELUM, Pakistan 
PERUO Inĝ P. F. CAMACHO DAZA, El Boulevard 131 Monterrico, PE - LIMA 33, Peru 
POLLANDO — Prof. ANTONI PAWEL TABACKI - PL-40-900 KATOWICE - 2 skrytka poczowa 490, Polska 
PORTUGALIO PORTUGALA ESPERANTO-ASOCIO, Rua Dr. Joao Couto 61/CA, PT - 1500 LISBOA, Portugal 
RUMANIO — inĝ OLIMPIA ZA, Str. Dimbovitei 87, Ap. 25 - RO-3400 CLUJ-NAPOCA, Romania 
RUSIO Inĝ BRONISLAV ĈUPIN - d.k. 4831 - RU - 426061 1JEVSK, Rossija 
SUD-AFRIKO D-ro J.P. HAMMES, Poŝtfako Posbus 40225, Arcadla, 0007 PRETORIA, suid Afrika 
SVEDIO ARNE WINGQVIST, Centraivagen 8 - SE-18631 VALLENTUNA, Sverige 
SVISLANDO S-ino ELISABETH EISENEGGER, Sonnhaldenstrasse 4, CH-8032 ZURICH, Helvetia 
TAJLANDO — PHO THAMKHAJADPAIKUM, 42 Ari Samphan 5, Rama 6 rd, Phya Thai, TH - 10400 BANGKOK, Thailand 
TOGO KOFFI GBEGLO, Poŝtfako Boite Postale 15 - 169 Nyĉkonakpoĉ TG-LOME, Togo 

TUNIZIO ABDERRAZAK TABKA, Rue Bizerte 72 bis, TN - 4070 M'SAKEN, Rep. Tunisienne 
VENEZUELO DAVID G. VALECILLOS, Calle 79 - 3 C-72, VE - MARACAIBO, 4002. Venezuela 
VJETNAMO NGUYEN DINH LONG, 50/8/9 Nguyen Dinh Chiĉu, P.3, Quan Phu Nhuan, THANH PHO HO CHI MINH, Viĉt Nam 
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